Waalre, 22 oktober 2017
Geachte omwonenden,
Enige weken geleden zijn er in uw directe woonomgeving twee bospercelen compleet gekapt.
De redenen voor deze desastreuze ingreep zijn ons niet bekend maar laten zich wellicht raden.
Om duidelijkheid te verkrijgen heeft de lokale partij ZW14 vragen over deze kap gesteld aan
het college van B&W. Deze zijn onderaan deze brief bijgevoegd. De antwoorden zullen we
t.z.t. op onze website www.zw14.nl plaatsen.
Hoewel de gemeenteraad uiteindelijk besluiten neemt over bestemmingsplanwijzigingen
heeft ook het college van B&W hierin een belangrijke rol. De politieke samenstelling van het
college -D66, VVD, CDA en PvdA- mag als bekend verondersteld worden. De portefeuille
van ruimtelijke ordening ligt bij de VVD.
Tot slot, mocht u voor ons interessante informatie hebben: laat het dan weten. Wij zijn
bereikbaar op 040 2214762.
Met vriendelijke groeten,
Bert (A.J.) Links
Raadslid van de fractie ZW14

***** Door ZW14 op 13 oktober 2017 gestelde vragen over het kappen van het bos: ****
Geachte griffier,
Tot onze grote verbazing zijn vrijwel alle bomen gekapt op twee percelen die liggen tussen de
Dirck van Hornelaan, Fazantlaan en de Vossenlaan.
Dit betreft percelen die volgens het bestemmingsplan de bestemming ‘’Groen’’ hebben , zoals
ook aangegeven wordt door de ambtenaar als antwoord op een melding van het kappen van de
bomen.
Behalve dat vrijwel alle bomen gekapt zijn, zijn er ook op diverse plaatsen rode paaltjes
aangebracht die normaal gesproken duiden op bouwactiviteiten.
Bij ons is bekend dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor
Waalre-Noord expliciet heeft besloten deze percelen uit te zonderen voor bebouwing.
Omwonenden en wandelaars in het gebied maken zich ernstig zorgen om de recente
ontwikkelingen.
ZW14 heeft daarom de volgende vragen conform artikel 39:

1. Kunt u een link geven naar het verslag en de geluidsband van de raadsvergadering waarin
indertijd het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat was in de raadsperiode 2006-2010.
2. Kunt u de kern van de specifieke wens van de raad zoals die toen geuit is samenvatten.
3. Kunt u aangeven wie de eigenaren zijn (geweest) sinds het besluit van de gemeenteraad
over het bestemmingsplan.
4. Volgens het Bomenbeleidsplan uit 2007 valt de landschapsstructuur van de onderhavige
percelen in het landschapstype ‘bos’. De bomen die er stonden waren groot en zeer
waarschijnlijk meer dan 80 jaar, monumentaal dus. Ook vermeldt het Bomenbeleidsplan: Het
oostelijk deel van Waalre is gedeeltelijk in het bos gelegen. Diverse grote groeneenheden met
boomgroepen en onderbeplanting brengen deze bossfeer in de wijk.
a. Hoe is dit te rijmen met het antwoord van de gemeente op vragen van omwonenden
dat ‘’eigenaren van percelen met de bestemming ‘Groen’ zonder vergunning bomen mogen
kappen” (na eerst alle onderbeplanting weggehaald te hebben).
Het resultaat is immers dat er geen sprake meer is van ‘bos’ cq. 'grote groeneenheden met
boomgroepen en onderbeplanting met bossfeer' en monumentale bomen in één zaterdag zijn
verdwenen.
b. Wat is de waarde van het Bomenbeleidsplan bij de bescherming van dergelijke
groeneenheden?
5. Is er voldaan aan andere eisen die in het Bomenbeleidslan staan, zoals het benaderen van
omwonenden bij het kappen van bomen?
6. Zijn er andere wetten overtreden die flora en fauna normaliter beschermen?
7. Hebben eigenaren van de betreffende percelen u op enig moment benaderd i.v.m.
mogelijke plannen voor wijziging van het bestemmingsplan en zo ja, wanneer en hoe heeft u
toen gereageerd?
8. Was u op de hoogte van de plannen voor de bomenkap? En zo ja, wanneer en hoe heeft u
daarop gereageerd?
9. Welke mogelijkheden heeft u om op te treden tegen de betreffende grondeigenaren cq.
projectontwikkelaars? Is het bijvoorbeeld mogelijk om hen te verplichten weer een Waalrewaardig bos aan te leggen?
10. Wie is bevoegd om het bestemmingplan te wijzigen van ‘groen’ naar een bestemming die
bebouwing mogelijk maakt cq. wie kan een dergelijke wijziging tegenhouden?
11. Van welke andere (bos)percelen is u bekend dat er grondeigenaren zijn die plannen
hebben voor het grootschalig kappen van bomen.

In de originele brief op www.zw14.nl staan foto's van het resultaat van het kappen van de
bomen.
D.d. 25 oktober 2017 heeft het College B&W nog geen antwoord gegeven op onze vragen.

